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Benny Hjern (dekanus, ordförande t.o.m. kl. 17 under behandling av ärende 
8.1), Mohamed Chaib (prodekanus, ordförande fr.o.m. kl. 17 under behandling 
av ärende 8.1), Per Davidsson, Johan Larsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, 
Ingvar L. Svensson, Clas Wahlbin (rektor) och Björn Westberg (sekreterare).

Anmält förhinder: Sverker Johansson

§ 1 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av punkten 5.2 avseende 
andra anställningar som kräver doktorsexamen än professor, docent och 
universitetslektor.

§ 2 Val av justeringsman Nämnden beslutar

att utse Charlie Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälningsärenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

3.1 1998-05-13 bordlagd fråga om fastställande av budget 1998 för 
Fakultetsnämnden. Clas Wahlbin framhåller, att det i Stiftelsens budget 1998 i 
posten Diverse stiftelseändamål ingår 404 000 avseende Fakultetsnämnden. I 
fråga om lönekostnader avseende presidiet sker utbetalning till resp. bolag efter 
beordring och attest av rektor baserat på ett meddelande från Fakultets-
nämnden. I fråga om driftskostnader avseende bl.a. fakultetskonferensen sker 
utbetalning till resp. bolag efter beordring av rektor, attest av dekanus efter 
underattest av beställaren, allt baserat på faktura eller motsvarande handling. 

Nämnden beslutar

att till protokollet notera Clas Wahlbins redogörelse avseende budget för 1998.

att uppdraga åt presidiet att till nästa sammanträde utarbeta förslag till budget 
för 1999.

3.2 1998-05-13 (p. 8.5) behandlades frågan om promoveringar och 
professorsinstallationer. Dessa har senarelagts till våren 1999.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera Clas Wahlbins förslag, att promoveringar och 
professorsinstallationer genomförs i maj 1999. Nämnden framhåller, att den 29:
e maj vore att föredra med hänsyn till att en högtidlighet av detta slag kan ses 
som en avslutning av läsåret. 

att till protokollet notera Clas Wahlbins synpunkt, att hedersdoktorer bör ha 
gjort mycket stora insatser för Högskolan i Jönköping eller någon av dess 
högskoleenheter.

att hos nämndens ledamöter hemställa om överlämnande av förslag till presidiet 
till principer för utnämning av hedersdoktorer och i förekommande fall förslag till 
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lämpliga kandidater.

bilaga 3.3 

 

3.3 Yttrande över SUHF:s förslag till riktlinjer vid befordran till professor och till 
lektor.

Nämnden beslutar

att lägga yttrandet till handlingarna.

3.4 Deltagande i HVF:s symposium om forskningens kvalitet och villkor i 
Västsverige 1998-11-19-20.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt Benny Hjern att deltaga i symposiet.

4. Fråga om 
ämnesbeteckning m.m. 

bilaga 4.1.1

och 4.1.2

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor.

4.1 Skrivelse från IHH 1998-08-04 föreligger avseende ämnesbeteckning och 
inriktning för professur i informatik och fråga om, med hänvisning till de för 
fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 2.4.5 c, 
godkännande att sakkunnigprövning inte erfordras, då professor Mats-Åke 
Hugosson otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För personen finns tidigare 
sakkunnigprövning avseende professur i ADB.

 

Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckning och inriktning för professur i informatik och att, 
med hänvisning till de för fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till 
instruktion punkt 2.4.5 c, godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras, då 
professor Mats-Åke Hugosson otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För 
personen finns tidigare sakkunnigprövning avseende professur i ADB.

5. Utseende av 
vetenskapligt sakkunniga 

 

bilaga 5.1

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 
Inga ärenden föreligger.

5.1.1 Från HLK föreligger framställan om sakkunnigprövning avseende Anita 
Sandahls ansökan om intern befordran till universitetslektor i pedagogik. HLK 
föreslår som extern sakkunnig docent Harald Eklund och till intern sakkunnig 
docent Mohamed Chaib.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att handlägga ärendet, då det föreligger en diskrepens 
mellan Anita Sandahls ansökan, som avser anställning som universitetslektor i 
pedagogik med inriktning mot matematiskt yrkeskunnande, och HLK:s skrivelse 
som använder den övergripande beteckningen universitetslektor i pedagogik.
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bilaga 5.1 5.1.2 Vid Fakultetsnämndens sammanträde 1997-04-02 utsågs docent Björn 
Andersson, Göteborg, och docent Mohamed Chaib till sakkunniga avseende 
planerad anställning som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot de 
naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Vid den aktuella tidpunkten befanns ingen 
av de sökande som behörig att inneha anställning som lektor. Då grund för 
prövning nu föreligger, hemställer HLK, att docent Björn Andersson, Göteborg, 
och docent Mohamed Chaib utses till sakkunniga.

Nämnden beslutar

att utse docent Björn Andersson, Göteborg, och docent Mohamed Chaib till 
sakkunniga avseende planerad anställning som universitetslektor i pedagogik 
med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik.

5.2 Örjan Nilsson väcker frågan om ämnesbeteckningar och inriktning för 
planerade anställningar och sakkunnigprövningar i fråga om andra anställningar 
som kräver doktorsexamen än professor, docent och universitetslektor.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att utarbeta förslag till normer avseende 
ämnesbeteckningar och inriktning för planerade anställningar och 
sakkunnigprövningar i fråga om andra anställningar som kräver doktorsexamen 
än professor, docent och universitetslektor.

6.1 Tillsättande av 
docentnämnd 

6.2 Antagning av 
oavlönad docent

bilaga 6.2

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en 
intern ledamot. Inga ärenden föreligger.

6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Vid Fakultetsnämndens 
sammanträde 1998-01-07 utsågs professor emeritus Gudmund Smith, Lund, till 
extern sakkunnig och Per Davidsson till intern ledamot av docentnämnden för 
prövning av Roland S. Perssons ansökan om att bli antagen som s.k. oavlönad 
docent. Professor emeritus Gudmund Smith har avgivit sakkunnigutlåtande. Per 
Davidsson redogör för sin bedömning, vilken utmynnar i ett förslag till tillstyrkan 
av ansökan. 

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att föranstalta om docentföreläsning så snart skriftligt 
yttrande föreligger från den interna ledamoten av docentnämnden Per Davidsson.

7. Framläggande av 
avhandling för doktors- 
eller licentiatexamen

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen 
samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid 
disputationen. Inga ärenden föreligger.

8. Övriga frågor 

bilaga 8.1 
Verksamhetsprofil för ING

8.1 1998-05-13 bordlagt ärende avseende Yttrande över ING:s förslag till 
disposition av de forskningsmedel som enligt styrelsens beslut i december 1997 
kommer att ställas till ING:s förfogande. Ärendet utgör en fortsättning av 
motsvarande punkt vid sammanträde 1998-03-26. Föredragande: Roy 
Holmberg. Charlie Karlsson framhåller, att det finns en risk med en alltför 
långtgående uppdelning av forskningsprofilerna på ett antal olika ämnen. Om 
det är möjligt, att i likhet med IHH samla verksamheten bakom ett 
grundkoncept skulle det underlätta etableringen i vetenskapssamhället såväl 
nationellt som internationellt. 
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Nämnden beslutar

att uttala sig positivt till ING:s strävan att utarbeta en utvecklingsstrategi,

att uppmana ING att fortsätta detta arbete med beaktande av de synpunkter 
som har framförts från nämndens ledamöter under diskussionen och

att återkomma till fakultetsnämnden med ytterligare information om 
programmets utveckling.

 

8.2 Kostnadsförslag från IHH, språk, avseende översättning av 
Fakultetsnämndens webbsidor till engelska. Webbplatsen har adress: http://
www.hj.se/forskning/fakultet/index.html

Nämnden beslutar

att då kostnadsförslag inte föreligger uppdraga åt presidiet att handlägga 
ärendet.

bilaga 8.3 8.3 Yttrande över SUHF:s rapport "Att värna om vetenskapens integritet och en 
god forskningssed". Föredragande: Benny Hjern.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att avge yttrande, om presidiet bedömer att sådant bör 
lämnas.

 
Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern, Charlie 
Karlsson
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